
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pod nazwą :
Dostarczanie oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy i budynków jednostek 

organizacyjnych Gminy Zębowice  od marca 2013 r do lutego 2015 r

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

2. Dane dotyczące zamawiającego :
Gmina Zębowice

reprezentowana przez Wójta – Waldemara Czaję
ul. Murka 2

46 - 048 Zębowice

3. Zobowiązania wykonawcy
1) Cena producenta brutto za 1000 l oleju opałowego ( na dzień 19.02.2013r.)  =  …....……….   zł
2) Stała i niezmienna marża Wykonawcy doliczana do ceny za 1000 l   =  ............. zł 

LUB
3) Stały i niezmienny upust Wykonawcy odliczany od ceny za 1000 l  =  ................ zł 
4) Oferowana cena brutto za 1.000 l  = ……………………. zł (cena z ust. 1 + marża z ust. 2 lub –  

upust. z ust. 3)

Oferowana cena brutto za całe zamówienie tj. za 80.000 l oleju opałowego :

80 x ……………………………….. = ............................................ zł
                                            (oferowana cena brutto za 1000 l 
                                             podana w ust. 4 formularza ofertowego)

Słownie : ............................................................................................................................................
... zł



w tym ….. % VAT.

1. Zapewniam gwarancję jakości na dostarczany olej opałowy.

2. Zobowiązuję się, że każda częściowa dostawa oleju opałowego nastąpi w ciągu 48 godzin, licząc 
od złożenia zamówienia faksem lub drogą elektroniczną.

3. Oferuję olej opałowy ……………………………………………………………,   

produkowany przez…………………………………………………………………………….,

którego jestem przedstawicielem handlowym.

4. zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od marca 2013 r. do lutego 2015 r.

5. na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i doku-
menty 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….......................................................................
................……

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………………
Telefon.....………………… faks ………………………………………………………………
Zakres umocowania :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………

6. Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

                            ......................................................................  
  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

data ..............................



....................................
    pieczęć wykonawcy
                                                                                                 

Załącznik Nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: 

Dostarczanie oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy i budynków jednostek 
organizacyjnych Gminy Zębowice w okresie od marca 2013 r do lutego 2015 r.

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykona-

nia zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................., dnia ..................2013r.     

..................................
(podpis Wykonawcy)



Załącznik Nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 
przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na wykonanie zamówienia pn.: 
Dostarczanie oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy i budynków jednostek 

organizacyjnych Gminy Zębowice od marca 2013 r. do lutego 2015 r.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2013r.     
                                               

         ……......................................................  
  ( podpis Wykonawcy )



załącznik Nr 4
WZÓR UMOWY

UMOWA nr …/2013

zawarta dniu  ........................................  2013 r. w Zębowicach pomiędzy Gminą Zębowice –
 ul. Murka 2,     46 – 048 Zębowice        
 reprezentowaną przez p. Waldemara czaję – Wójta Gminy Zębowice
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. …………………………….
NIP: 576 155 32 41 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
a  
.......................................................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta 
umowa następującej treści :

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

złożoną ofertą do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu 80 000 l oleju opałowego 
lekkiego do:
1) budynku Urzędu Gminy przy ul. Murka 2 w Zębowicach – 14 000 l,
2) budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach przy ul. Murka 

1 - 16 000 l,
3) budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach przy ul. Oleskiej10 – 20 000 l
4) budynku hali sportowej w Zębowicach przy ul. Oleskiej 10 – 30 000 l.

2. Płatnikiem za dostawę oleju będą:
1) Gmina Zębowice ul. Murka 2,  46-048 Zębowice   NIP: 576 155 32 41,
2) Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach ul. Murka 1 
NIP: 576 155 75 17
3) Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach ul. Oleska 27 a, 46-048 Zębowice
 NIP: 576 148 08 26

3. Zamawiający każdorazowo będzie informował telefonicznie Wykonawcę o zapotrzebowaniu 
na dostawę, określając ilość oleju opałowego oraz termin dostawy.

4. Umowa ulegnie rozwiązaniu po 24 miesiącach od dnia jej zawarcia, również w przypadku 
niewykorzystania całości zamówienia, przy czym Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu 
żadnych roszczeń.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opalowy odpowiadający wymaganiom 
jakościowym wg Polskiej Normy PN-C-96024:L1.

2. W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju opałowego Wykonawca obowiązany jest 
przedkładać certyfikat zgodności oleju opałowego z normami określonymi w ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania zgodności jakościowej dostarczonego oleju 
opalowego z normami określonymi w ust. 1 poprzez pobranie próbki oleju, która w przypadku 



ewentualnych podejrzeń, co do jakości produktu będzie oddawana do badania 
laboratoryjnego.

4. Koszty badania laboratoryjnego obciążają:
- Wykonawcę – jeżeli olej opałowy nie spełni parametrów określonych w ust. 1
- Zamawiającego – jeżeli olej opałowy spełni parametry określone w ust. 1

5.  Szczegółowy zakres i sposób wykonywania przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia, która jest załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 2
1. Termin wykonywania zamówienia – od... marca 2013 r. do... lutego 2015 r.
2. Termin realizacji zamówień częściowych – do 48 godzin, licząc od godziny otrzymania zamówie-

nia za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.

§ 3
1. Strony uzgadniają wynagrodzenie, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ……………… 

zł (słownie: ……………………………………) w tym podatek VAT ……………… zł.
2. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obliczona na podstawie cen jed-

nostkowych zawartych w ofercie, będzie zależała od zakresu faktycznego wykonania zamówie-
nia. 

3. Określenie w umowie maksymalnej wysokości wynagrodzenia, w razie mniejszego 
zakresu wykonania przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy do roszczenia Wykonawcy o 
jego wypłatę.

4. Cena  jednostkowa  oleju  opałowego  będzie  ustalana  każdorazowo  na  podstawie 
ceny producenta w dniu dostawy, pomniejszonej o upust*/powiększonej o marżę* w wysokości  
……….….. zł za 1.000 l, z tym że pierwsza dostawa oleju opałowego będzie zrealizowana za cenę 
wynikającą z oferty, 

5. Zmiana ceny jednostkowej oleju opałowego uzasadniona zmianą ceny producenta 
nie wymaga zmiany umowy.

6. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez odbiorców – płatników :
1) Gmina Zębowice ul. Murka 2 46-048 Zębowice NIP 576 155 32 41,
2) Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach ul. Murka 1 
NIP: 576 155 75 17
3) Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach ul. Oleska 27 a, 46-048 Zębowice 
NIP: 576 148 08 26
za zleconą i wykonaną dostawę w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia, przelewem na ra-
chunek bankowy Wykonawcy.

7. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dołączenia do każdej faktury „oświadczenia do 
faktury”, informującego o aktualnej cenie oleju opałowego zakupionego u producenta oraz 
kalkulacji bieżącej ceny dostawy przy zachowaniu stałej marży i obowiązującej stawki podatku 
VAT ( oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy).

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w nastę-

pujących wypadkach i wysokościach:
1) 0,05 % wynagrodzenia za określone zamówienie częściowe, za każ-



dy dzień opóźnienia w dostawie, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2,
2) 0,2 % wynagrodzenia za określone zamówienie częściowe, za każ-

dy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, licząc od upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

3) 20% wynagrodzenia  określonego w §  3  ust.  1  za  niewykonanie 
przedmiotu umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.

2. Wykonawca naprawi szkody Zamawiającego poniesione z powodu do-
starczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria lub zniszczenie urządzeń 
kotłowni olejowej albo stwierdzi się niską wydajność opałową.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 5
1. Zakazane  są  istotne  zmiany  postanowień 

zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru 
Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności.

2. Przewiduje się zmiany do zawartej  umowy 
w następujących okolicznościach :
1) jeżeli  warunki  atmosferyczne  spowodują  konieczność  rezygnacji  z  części  przedmiotu 

umowy,
2) jeżeli  zmianie  ulegnie  urzędowa stawka VAT na dostarczany  towar  (  z  zastrzeżeniem w 

rozdziale IV pkt. 3 ppkt. 4) lit. a) SIWZ ),
3) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.

§ 6
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy- Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 8
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze
stron.

§ 9
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta Wykonawcy.



Wykonawca:                                                                                              Zamawiający :

                                                                                           Załącznik Nr 1 do umowy

….......................................

pieczątka firmy

                                                   

Oświadczenie do faktury

Oświadczamy, iż cena zakupu 1000 l u producenta oleju opałowego lekkiego przyjęta do 
kalkulacji dostarczonego zamówienia z dnia …................. wynosiła:

1) ....................................... …...................złotych netto

2) stała marża* lub upust*  w wysokości …...złotych netto

3) podatek VAT (….. %) w wysokości …......

razem cena brutto …......................................................złotych za 1000 l.

Zgodnie z powyższą kalkulacją oraz przedłożoną fakturą cena całości dostawy wyniosła: 
…...........................................................................złotych brutto

                                                            ….........................................................

                                                                     podpis osoby upoważnionej 
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